
Lehen moduloa 
 

SARTZE-GUNEA 

 
 
 
 

SARTZE-GUNEA 
MATERIALAREN ZERRENDA 

 
 

 
• Telebista eta DVD irakurgailuaren 

altzari bat 
• 3 panel margotuak 

 
• Telebista bat (Sony 21 FD Trinitron)  
• DVD irakurgailu bat (Sony DVPS355) 
• DVD irakurgailuaren telekomanda 
• Kaska soinudun bat  
    (Sony MDRCD280) 

 
• DVD KD bat.  
    “Euskal Herria joan-jinean”  

 
• Garraiorako kutxak 

Telebista altzarian erdi -sartuta dago 

DVD irakurgailuaren 
kokapena 



Harrera guneko aitzinaldea 

Harrera gunea gainetik ikusita 

NEURRIAK 



2., 3., eta 4. moduloak 
 

Gune tematikoak 

 
GUNE TEMATIKO BATEN 
MATERIALAREN ZERRENDA 

 
• 5 altzari (Neurriak : 2m20 / 1m40).  
• Altzarien aitzinean eta gibelean  

ezartzen den bi zatiko tapiza gorria 
• Argitzen diren 5 kutxa irudidun, altzarien 

barnekaldeari lotuak  
• Bost zatiko oihal batean inprimatua den 

kolorezko irudi panoramiko bat (oihal 
zati bakoitzaren neurriak : 1m20 - 1m80) 

• Altzarien gibelean lotzen diren 5 panel 
margotuak  

• Bazterreko altzariei dagozkien bi ma-
hain. Mahain bakoitzari “zumil 
interraktibo” bat lotzen zaio.  

• Telebista et DVD irakurgailuaren ezart -
zeko erdiko altzariaren gibelean lotzen 
den mahaina  

• « Dutxa soinudunaren » guneko argi eta 
soinuen sistemaren metalezko egitura 

 
 
 
• 5 cubispot (20 W), metalezko egiturari lotuak  
• Soinu-anplifikadore bat (Mission 70 Black) 
• Altzarien atzekaldea argitzen duten 5 

cubispot (20 W)  
• « Dutxa soinudunaren » guneko kutxa irudi-

dunen argitzeaz eta soinu agerpen tarteka-
tuen kudeaketaz arduratzen den Ip-Rom 
sistema elektroniko bat 

 

• 2 KD irakurgailu (Sony CDPXE330) 
• 2 KD irakurgailuen telekomandak 
• DVD irakurgailu bat (Sony DVPS335) 
• DVD irakurgailuaren telekomanda 
• Telebista bat (Panasonic 36 cm) 
• 3 kaska soinudun (Sony MDRCD280) 
• 2 KD (kantuen konpilazioak) 
• Moduloaren gaiari dagokion DVD berezia 

 

• Elektrikazko Materiala 
• Garraiorako kutxak  

Bazterretik ikusi  
modulo tematiko bat 
 



Modulo baten aitzinaldea (« Dutxa soinudunaren » gunea) 



Modulo bat osatzen duten bost altzarien deskribapena. 
Barneko egitura (aitzinaldea) 

Oihal panoramikoaren 
5 zatietarik 1 

Altzari bakoitzaren  
atzekaldean dagoen tarteka 
argitzen den kutxa irudiduna 



Modulo tematikoa, gainetik ikusita 

Soinu anplifikadorea 

Metalzeko egitura 
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 ��. eta ��. altzarien  
atzekaldea - Neurriak 

Modulo baten  
��. eta ��. altzariak. 
 Egitamuak - Neurriak 

Zumil interraktiboa 

Mahaina 



Modulo baten  
��. Altzaria. Egitamua - Neurriak 

��. Altzaria. Egitura 

Panel margotua - Testuak 

Oihal panoramikoa 
 



Modulo baten  
��. eta ��. altzarien egitamuak - Neurriak 
 

 ��. eta ��. altzarien atzekaldea. 
Egitamuak - Neurriak 



 
JAKINMINAREN GUNEA 

JAKINMINAREN GUNEA 
MATERIALAREN ZERRENDA 

 
 

• Bi panel (Technirama sistema) 
 

• Telebista bat (Sony 21 FD)  
• Magnetoskopa bat (JVC) 

 
• Bideo bat “Euskal kantuaren 

lekuko” 
• Bideo bat Eñaut Etxamendi-ri 

buruz 
• Bideo bat Senpereko kantu 

zaharrei buruz 
 

 

 
 

 
 

 
• 2 ordinagailu PC Pentium 

Celerom. Batekin Kantuketan 
CD-ROM pedagogikoa erabil 
daiteke eta bestearekin Hegoak 
web-gunea  

 
 

• Informatika altzari bat 
• Mahain bat 
• 6 kadera 

 
• Garraiorako kutxak 


